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Woord vooraf 
 
 

De basisschool is een stukje van je leven. In de meeste gevallen duurt dat 8 jaar. Acht jaar dezelfde 
weg wandelen van huis naar school en weer terug. In die jaren vertrouwt u, als ouder, uw kind toe aan 
de zorg van de leerkrachten van de school. In totaal is dat 7520 uur, dat is een belangrijk deel van een 
kinderleven. Daarom kiest u met zorg een basisschool voor uw kind.  
 
In deze schoolgids geven wij u onder andere informatie over de doelstellingen van ons onderwijs, onze 
uitgangspunten, onze werkwijze, de zorg voor onze leerlingen en de schoolorganisatie. 
 
We leggen in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. 
Deze schoolgids is dan ook een kwaliteitsinstrument. Aan nieuwe ouders laten we weten wat zij van 
ons mogen verwachten als hun kind leerling wordt van onze school.  
 
Met vragen of opmerkingen kunt u bij ons altijd terecht.  
 
 
Team De Ark 
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1. Een eerste indruk 
 

1.1 Onze missie  
 

Ieder kind is uniek met eigen talenten, uitdagingen en onderwijsbehoeften. Wij bieden een veilige en uitda-
gende leeromgeving waarin alle kinderen zich optimaal en naar eigen mogelijkheden kunnen en mogen 
ontplooien. Wij helpen kinderen om zich cognitief, creatief en sociaal emotioneel te ontwikkelen tot zelfstan-
dige en positieve burgers die zich verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen voor de huidige 
en toekomstige maatschappij.  

 

1.2 Onze visie 
 

Onze leerlingen zijn de toekomst. We hebben daarom aandacht voor het vergroten van hun cognitieve kennis 
en voor het uitbreiden van basisvaardigheden als kritisch, creatief en oplossingsgericht denken, onder-
zoeken, communiceren en samenwerken. We maken onze leerlingen ICT vaardig, mediawijs en sociaal-
cultureel vaardig. Door betekenisvol onderwijs aan te bieden blijft leren voor onze leerlingen vanzelfspre-
kend.  We besteden tijd en aandacht aan de persoonsvorming van onze leerlingen: Wie ben ik, waar ben ik 
goed in, wat wil ik bereiken? Al onze leerlingen zijn uniek. Daarom stemmen we ons onderwijs af op de ver-
schillen die er zijn zodat al onze leerlingen zich optimaal, naar hun eigen kunnen, ontwikkelen.  

 

1.3 Ons uitgangspunt 
 

Uitgangspunt voor ons onderwijs is onze leerling. Wij begeleiden onze leerlingen vanuit hun eigen zijn en 
hun eigen mogelijkheden.  
 
Leerlingen die CBS De Ark verlaten: 

• zijn kritisch; 

• maken hun eigen keuzes; 

• zijn zelfstandig; 

• zijn betrokken bij de wereld om hen heen; 

• gemotiveerd om verder te ontwikkelen; 

• kunnen samenwerken; 

• zijn creatief in denken en doen; 

• zijn eigenaar van hun eigen leerproces; 

• en bovenal zijn zij gelukkig. 
 

1.4 Onze strategie 
 

Om onze doelen te bereiken werken wij volgens een afgesproken strategie. 
 
Wij zijn een lerende organisatie.  
Als professionals zijn wij verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen van De 
Ark. Wij zijn didactisch en pedagogisch onderlegd en werken voortdurend aan onze vakkundigheid en be-
kwaamheid. Er is ruimte voor formeel leren en informeel leren. Medewerkers zijn gemotiveerd voor het 
volgen van opleidingen die bijdragen aan hun ontwikkeling. Door het delen van informatie, het inzetten van 
professionele feedback en van samenwerking maken wij gebruik van de rijke kennis die we in huis hebben.  
 
 
 



 
- 7 - 

 

Schoolgids CBS De Ark –2022/2023 

Wij werken planmatig. 
Bij het continu verbeteren gaat het om het benutten van kennis en ideeën van binnen de organisatie alsmede 
vernieuwde inzichten op onderwijs. Wij onderzoek nieuwe informatie kritisch alvorens het, op kleine schaal, 
uit te proberen. Na een periode van uitproberen analyseren we de resultaten en stellen onze plannen bij. Bij 
bevredigende resultaten gaan we over op standaardisering en borging. Op deze manier werken we doelge-
richt aan duurzame veranderingen in onze aanpak.  
 
Wij hebben focus. 
Het ontwikkelen van onze leerlingen staat centraal in de keuzes die we maken. 
Door een kritische en onderzoekende houding stellen we onszelf continu de af 
waarom we de dingen doen die we doen. We durven NEE te zeggen op ontwik-
kelingen die niet passen bij de schoolontwikkeling of de ontwikkeling van onze 
leerlingen en team.  
 
Wij richten onze blik naar buiten. 
Om kritisch te blijven op ons eigen onderwijs staan wij in contact met onze stakeholders. We vragen ouders 
om hun mening, hebben regelmatig contact met externe organisaties en leggen verantwoording af over ons 
onderwijs aan ouders, bestuur en overheid. We vragen advies aan externen en beschouwen externe ontwik-
kelingen of deze een verrijking zijn voor ons onderwijs.  
 

1.5 Onze identiteit 
 

Wij zijn een modern christelijke basisschool. Wij werken vanuit waarden en normen die mede voortvloeien 
uit het christelijke geloof: wederzijds respect, oog hebben voor de ander, gelijkwaardigheid, verbondenheid 
en aandacht hebben voor de wereld om ons heen. 
Gedurende hun schoolloopbaan geven wij kinderen handvatten om hun eigen identiteit te vormen zodat zij 
zich kunnen ontwikkelen tot een gelukkig en evenwichtig mens. Eigenaarschap staat daarbij hoog in het 
vaandel; zowel kinderen als volwassenen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en leerproces. Uit 
ons handelen spreekt openheid en eerlijkheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen deelnemen aan de 
samenleving in al zijn verscheidenheid. Iedereen die zich thuis voelt op onze school is van harte welkom! 
Wij staan open voor andere geloofsopvattingen en culturen, zolang het wederzijds respect leidend is en 
men bereid is deel te nemen aan onze levensbeschouwelijke activiteiten. 
 

2.  De Ark: van start tot finish 
 

2.1 Groepen en bouwen  
 

Aan het begin van dit schooljaar zijn er 204 leerlingen op onze school, verdeeld over 8 groepen.  
De Ark hanteert voor de groepen 3 t/m 8 een jaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat leerlingen van dezelfde 
leeftijd in principe dezelfde leerstof aangeboden krijgt. Hierbinnen wordt gedifferentieerd op niveau en leer-
stijl.  
 
De kinderen in de leeftijd 4, 5 en 6 zitten bij elkaar in heterogene groepen; de kleutergroepen. Heterogeen 
omdat kinderen elkaar kunnen stimuleren, motiveren en helpen.  
De groepen 3 t/m 8 zijn zoveel mogelijk homogeen van samenstelling. In sommige gevallen is het echter 
noodzakelijk om groepen samen te voegen in een combinatieklas.  
 
groep 1/2a:    22 leerlingen  groep 4:    23 leerlingen  groep 7: 28 leerlingen   
groep 1/2b: 22 leerlingen  groep 5: 23 leerlingen  groep 8: 29 leerlingen  
groep 3: 26 leerlingen   groep 6:      30 leerlingen 
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2.2 De groepen 1/2 uitgelicht   
 

In de kleutergroepen is een aantal aandachtspunten belangrijk:  
het welbevinden van de kleuter staat voorop en het stimuleren van 
het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de  
nieuwsgierigheid sluiten daarbij aan. 
Jongste en oudste kleuters zitten op De Ark samen in één groep,  
zodat ze een langere periode kunnen wennen en zich veilig  
voelen bij dezelfde kinderen en leerkracht(en) en van elkaar kunnen 
leren. 
De sociaal-emotionele ontwikkeling, de gewoontevorming,  
routines, regelmaat, structuur en bouwen aan zelfstandigheid zijn 
 pijlers van het onderwijs aan kleuters. 
 
Vanaf het moment dat een kind op school komt, wordt zijn/haar ont-
wikkeling gevolgd. Hiervoor gebruiken we de  
voorschoolse rapportage van peuterspeelzaal, kinderdag- 
verblijf en de oudervragenlijst. Door het jaar heen houden we diverse 
observaties bij, waarin we de ontwikkeling van het kind blijven volgen.  
 
 
Als voorloper op het onderwijs in groep 3, maken de kinderen op een betekenisvolle wijze kennis met alle 
ontwikkelingsgebieden: 
Sociaal-emotionele ontwikkeling: De sociaal-emotionele vaardigheden worden geoefend met verschillende 
werkvormen zoals rollenspelen, gesprekken en spel Kanjertraining. We gebruiken het kleine kanjerboek; Max 
en het dorp. 
Taal/Geletterdheid: Bij taalonderwijs maken we veel gebruik van voorleesboeken. We laten kinderen ervaren 
dat lezen leuk is en laten hen op een betekenisvolle wijze kennismaken met taal. Tegelijkertijd leren ze veel 
van de wereld om hen heen en leren ze letters en bijbehorende klankgebaren. Er wordt veel aandacht be-
steed aan fonologische vaardigheden (rijmen, klanken, versjes). Deze manier van werken is onderdeel van  
LIST. U leest hierover bij ons leerstofaanbod voor lezen.  
Motorische ontwikkeling: De grof motorische vaardigheden worden geoefend in de gymlessen. 
Om de schrijfvaardigheid te oefenen (fijne motoriek) en de samenwerking tussen de linker- en rechterher-
senhelft te stimuleren gebruiken we o.a. de methode Schrijfdans, waarbij bewegen op muziek een belangrijk 
onderdeel is.  
Rekenvaardigheden: In groep 1 /2 staan de domeinen getalbegrip, meten en meetkunde centraal. Zij vor-
men de belangrijke basis voor de verdere rekenontwikkeling. Als bronnen worden voornamelijk gebruikt 
Kleuterplein en Met Sprongen Vooruit. 
Spelontwikkeling: Door spelimpulsen te geven in de verschillende plaatsen (zie thematisch werken) wordt 
rollenspel gestimuleerd. 
 
2.2.1 Thematisch leren 
Kleuters zijn kleuters, zij willen spelen en ontdekken. Kleuteronderwijs is daarom speels maar niet vrijblij-
vend.  
We werken met thema’s over actuele onderwerpen, dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Daarbij is 
aandacht voor de lichamelijke, zintuiglijke, creatieve, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van be-
lang.  
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Het spelen en werken in de plaatsen komt dagelijks terug. De plaatsen zijn gebaseerd op de structuur van 

IPC. We hebben verschillende ‘plaatsen’: een huisplaats, bouwplaats, informatieplaats, zand/water-
plaats, ontdekplaats en een atelier. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een planbord waarbij de kinderen zelf kiezen c.q. plannen welke activi-
teiten ze gaan doen.  
Al spelend en werkend leren de kinderen sociale vaardigheden en vergroten zij hun kennis op verschillende 
gebieden. Ook de kring is een dagelijks terugkerende werkvorm, waarin allerlei activiteiten worden gedaan. 
Er wordt gebruik gemaakt van diverse methodes en bronnenboeken. 
 
De kinderen van groep 2 krijgen gedurende het jaar specifieke activiteiten aangeboden in de kleine kring die 
hen voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.  
 

2.2.3 Het volgen van ontwikkeling 
Groep 1/2 werkt op met thema’s, gebaseerd op de leerlijnen zoals vermeld in Parnassys. Deze leerlijnen zijn 
gebaseerd op de SLO doelen. De SLO doelen zijn door het ministerie opgesteld en geven per leerjaar aan 
wat de leerlingen moeten beheersen. Alle doelen worden aangeboden in kringactiviteiten en verwerkt in 
de verschillende plaatsen. De leerkracht observeert de leerlingen en de gegevens worden ingevuld in ons 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Hierdoor krijgen we een overzicht en inzicht in de ontwikkeling van onze 
leerlingen. 
 
De leerlingen krijgen elke week opdrachten. In de atelieropdrachten wordt gewerkt met verschillende leer-
lijnen zoals knippen, vouwen en kleien. De observaties van deze taken worden genoteerd in ons 
leerlingvolgsysteem. Ook komen veel doelen in de kring aan bod en ook van deze activiteiten worden ob-
servaties genoteerd in het registratiesysteem. We hanteren hier: 
Aanvangsfase: ik kan het een beetje.  - 
Ontwikkelingsfase: ik kan het steeds beter. + 
Beheersingsfase: ik kan het! * 
 
Jonge kinderen leren spelenderwijs. Daarom is de spelobservatie voor ons heel belangrijk. In een betekenis-
volle omgeving die de leerlingen uitdaagt en nieuwsgierig maakt komen ze tot leren. De leerlingen worden 
in kleine stapjes begeleid naar een einddoel. Tijdens het spel passen we doelen aan, aan de ontwikkeling 
van het kind (differentiatie). 
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2.2 Leerstofaanbod 
 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen, gebruiken wij in alle groepen de methode Kanjer-
training. Wij vinden het belangrijk dat uw kind sociaal goed kan functioneren en in de lessen van de 
kanjertraining werken we aan deze doelstelling. Naast de lessen, letten we in ons gewone doen en laten 
ook op sociaal gedrag. Op het rapport geven we aan of uw kind aanspreekbaar is op zijn/haar gedrag. 
 
De volgende thema’s worden behandeld: 

• Jezelf voorstellen en presenteren; 

• iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan; 

• omgaan met de gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de 
ander; 

• ja en nee kunnen zeggen. JA, als je iets prettig vindt en NEE, als 
je iets vervelend vindt; 

• je mening geven, maar niet altijd; 

• een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn; 

• samenwerken; 

• vriendschappen: wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een 
vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt; 

• de kunst van het vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer 
een ander te begrijpen; 

• kritiek durven en kunnen geven; 

• kritiek ontvangen en daarmee je voordeel doen; 

• de kunst van antwoord geven en vertellen. Laat je begrijpen door de ander; 

• zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn. 

 
ICT  
Ook op onze school is het gebruik van ICT niet meer weg te denken.  
Op De Ark hebben wij een aantal Chromebooks waarop alle kinderen kunnen werken met software die 
afgestemd is op de methodes die we op school gebruiken. Hiernaast worden de Chromebooks gebruikt als 
informatiebron. De kinderen kunnen zelf thema’s en informatie opzoeken voor IPC opdrachten,  werkstukken 
en/of spreekbeurten. Deze worden op hun beurt opgeslagen op het eigen google account zodat zij er thuis 
en op school toegang tot hebben. Ook huiswerkopdrachten in de bovenbouw worden digitaal verstuurd via 
google classroom.  
 

In de ochtend werken de groepen 4 t/m 8 bij de vakgebieden taal en rekenen op een 
tablet of Chromebook met het programma Snappet. De devices worden gebruikt om 
de aangeboden lesstof te verwerken en om op individueel niveau aan persoonlijke 
leerdoelen te werken. De leerkracht heeft snel zicht op het werk dat de leerlingen 
maken en waar er extra oefenstof of juist extra uitdaging nodig is. De extra oefenstof 
is altijd voorhanden.  
Tabletonderwijs adaptief: wanneer een opdracht te moeilijk is voor een leerling 
schakelt het programma even een stapje in de lesstof terug. Beheerst een leerling 
de stof dan wordt er automatisch een stapje hoger gezet. Zo kunnen we onze leer-
lingen op niveau laten werken aan hun eigen ontwikkeling. 
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Wereldoriëntatie  
 

Voor de vakken die vallen onder wereldoriëntatie; aardrijkskunde, geschiedenis, techniek 
en natuur, hebben we gekozen voor een thematische methode IPC. 
 
Veranderende wereld 
Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor ook het 
onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel ver-
anderende wereld heb je meer nodig. IPC is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. 
De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan  
kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast ontdekken de leerlingen eigen talenten  
en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. 
 
Thematisch en Internationaal 
Met IPC werken we altijd met een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- 
en creatieve vakken aan bod komen. Die vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar in elkaar verstren-
geld. Doordat leerlingen langer met een onderwerp aan de slag gaan in alle vakken, kunnen ze de diepte in 
en leren ze verbanden te zien en verbindingen te maken. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en leren het 
onderwerp vanuit verschillende kanten benaderen.  Bij elk thema gaan de kinderen ”de grens over”, wordt 
het onderwerp vanuit andere culturen belicht en gaan kinderen op zoek naar overeenkomsten en verschil-
len met andere landen en culturen.  
 
Vaste structuur  
Om kinderen te enthousiasmeren en emotioneel betrokken te laten raken bij het onderwerp, wordt elke 
nieuwe unit met alle betrokken groepen “geopend”-we noemen dat het startpunt- en eindigt met een “af-
sluiting”. Na de start is er altijd de kennisoogst: het in kaart brengen van de bestaande kennis bij de 
kinderen. Er wordt onder meer gewerkt met zogeheten mindmaps (visuele schema’s). Die helpen de leer-
lingen inzien wat ze al over een onderwerp weten. Ook helpt het maken van een mindmap om kennis en 
ideeën met elkaar uit te wisselen, onderlinge verbanden te zien en de kennisoogst uit te breiden. Het zet 
aan tot nadenken over het eigen leren en het formuleren van vaardigheden. 
 

Aanvankelijk lezen 
In groep 3 werken we aan de taal-leesontwikkeling van onze leerlingen met 
behulp van de leesmethode Lijn 3.  Lijn 3 is een complete taal-leesmethode 
voor groep 3, die de kinderen meeneemt op een boeiende en avontuurlijke 
reis door Leesstad. De vrolijke chauffeur Ben Bus neemt de kinderen mee vanaf 
het schoolplein en brengt ze naar 12 haltes. Daar leren de kinderen niet alleen 
letters en woorden, maar ontdekken ze ook de wereld om hen heen.  
Lijn 3 heeft naast de leeslessen, aparte lessen voor spelling en woordenschat. 
In de spellinglessen worden de kinderen goed voorbereid op het spellingon-
derwijs vanaf groep 4. In de woordenschatlessen leren de kinderen nieuwe 
woorden binnen een betekenisvolle context. LIST 

 
Technisch lezen/ LIST 
Op de Ark is leesbevordering de basis van ons leesonderwijs. Ons belangrijkste doel van leesbevordering is 
het stimuleren van leesplezier. Leerlingen van groep 1 t/m groep 8 krijgen les van enthousiaste en gemoti-
veerde leerkrachten die tijd en aandacht besteden aan een grote diversiteit aan boeken en verhalen. Vanuit 
het leesbevordering-perspectief worden techniek en begrip versterkt. In de onderbouw ligt de nadruk op 
het aanvankelijk technisch lezen en het betekenis verlenen aan verschillende soorten teksten en illustraties. 
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Bij het voortgezet technisch lezen ligt de nadruk op het maken van veel leeskilometers waarmee tekstbe-
grip en woordenschat worden uitgebreid. Dit vergroot de vaardigheid op het 
gebied van begrijpend en studerend lezen. Wij werken met de leesmethodiek 
van LIST. LIST staat voor Lees Interventieproject voor Scholen met een Totaal-
aanpak. Ook spreekt men ook wel van Lezen IS Top.  
LIST is een leesmethodiek waarbij de aanpak is gericht op voorbereidend, aan-
vankelijk en voortgezet lezen. Betrokkenheid bij lezen, motivatie en het 
maken van (voor) leeskilometers staan voorop. Dit wordt gestimuleerd door 
het inzetten van zogenaamde minilessen waarbij de leerlingen een opdracht 
krijgen tijdens het lezen. Ieder kind leest in een groep passend bij haar of zijn 
AVI-niveau. Het kan vorkomen dat een kind in een andere groep en ander lo-
kaal leest.  
 

Begrijpend lezen  
Begrijpend lezen is een belangrijke sleutel tot het succes van de loopbaan van onze leerlingen. Leesmotivatie 
en goed begrijpend kunnen lezen gaan hand in hand. Leesonderwijs wordt betekenisvol aangeboden, in sa-
menhang met andere vakken en niet alléén als geïsoleerd vak.   
 
Wij gebruiken in de groepen teksten uit de belevingswereld van de kinderen en teksten die passen bij de IPC 
thema´s.  Begrijpend en studerend lezen bieden aan middels de DENK! methodiek; een verdiepende manier 
van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat en kinderen op een actieve 
manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samen-
werken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan. 
 

Taal en Spelling 
Van groep 4 t/m groep 8 werken we aan de taalontwikkeling met de software van Snappet die gebaseerd is 
op de methode ‘Taal Actief’. Met deze methode werken we doelgericht, gestructureerd en opbrengstgericht 
met onze leerlingen. Het verkennen van tekens, woorden, werkwoorden, zinnen, taalgebruik, spreken en 
luisteren staat centraal. 
Voor spelling gebruiken wij ook de methode ‘Taalactief 4 Spelling’ waarbij wij werken in werkboeken en 
schriften. De verschillende klassikaal aangeboden categoriewoorden worden ondersteund door regels en het 
toepassen daarvan. Op deze wijze leren de kinderen juist te spellen. 

 
Rekenen 

De software van Snappet is gebaseerd op de rekenmethode ‘Wereld in getallen 5’. In groep 3 wordt nog 
gewerkt met ‘Wereld in getallen 5'. Zij werken echter niet op een tablet maar in de werkboekjes behorende 
bij de methode.  
 
‘Wereld in Getallen’ is opgebouwd volgens de ‘dakpanconstructie’. Eerst krijgen alle kinderen instructie voor 
oriëntatie en begripsvorming. Dan oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp au-
tomatiseren. Oefenen en herhalen is een erg sterk punt van de methode. Dit zorgt voor een goede basis. 
Verder krijgen alle leerlingen, via Snappet, wekelijks en op eigen niveau een werkpakket waarmee zij aan 
persoonlijke leerdoelen kunnen werken.  De methode en het gebruik van Snappet geven ons vele handvatten 
voor ons onderwijs op maat en de ontwikkeling in het zelfstandig werken van de kinderen.  
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Schrijven 

Het voorbereidend schrijven start in groep 2 met het programma ‘Schrijfdans’. Schrijfdans is schrijfbewegen 
op muziek. Aan het proces van leren schrijven koppelen we belangrijke onderdelen van de ontwikkeling van 
de kinderen; sensomotorisch, taalontwikkeling, expressie en creativiteit. Er wordt geoefend met elementaire 
basisbewegingen, rond en recht, naar links, naar rechts, naar boven en naar beneden, naar binnen en naar 
buiten. Maat en melodie van de muziek nodigen het kind uit om zich met eigen zwaai en draai te uiten, in de 
speelzaal of in het lokaal, staand of zittend achter de tafel. We werken met bewegingen in de lucht, met 
sensomotorisch materiaal direct op het tafelblad of met wasco en kleurpotlood op grote vellen papier.  
Al schrijftekenend worden de cijfers en de letters geleerd. 
In groep 3 werken we met de methode ‘Klinkers’. Deze methode sluit aan bij onze leesmethode. 
Ook in de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode ‘Klinkers’ waarbij de juiste zithouding en pengreep 
van essentieel belang zijn voor de schrijfontwikkeling. 

 

Levensbeschouwing 

Voor levensbeschouwing gebruiken wij de methode Trefwoord. Aan de hand van verhalen worden verschil-
lende levensbeschouwelijke thema’s besproken. Dit zijn verhalen vanuit de traditie van onze christelijke 
identiteit (de Bijbel), verhalen die inspelen op de belevingswereld van kinderen, verhalen die maatschappe-
lijke vraagstukken bespreken en verhalen die informatie geven over diverse levensbeschouwingen.  
Zo  helpen wij leerlingen in hun proces van identiteitsontwikkeling en het ontwikkelen van een levensvisie.  
Naast het gebruik van Trefwoord is onze christelijke identiteit terug te zien in de volgende activiteiten: 

• We vieren en beleven met elkaar de christelijke feesten Kerstmis, Pasen, Pinksteren; 

• Kerst vieren we in de kerk;  

• We zorgen voor en zetten ons in voor een ander en tonen dat o.a. door het steunen van goede 
doelen. Jaarlijks wordt er een activiteit georganiseerd, waarbij een deel van de opbrengsten wordt 
besteed aan goede doelen, ver weg of dichtbij. 

 

Engels 

Voor de groepen 1 t/m 4 wordt Engels gekoppeld aan de methode IPC. Per thema worden een aantal Engelse 
woorden centraal gesteld die de leerkracht middels liedjes, versjes en spelletjes met de leerlingen behandeld.  
Vanaf groep 5 wordt er methodisch gewerkt aan het vakgebied Engels met de methode Join in. Deze methode 
staat voor communicatie. Engels is de voertaal in je klas en de onderwerpen komen uit het dagelijks leven. 
De kinderen leren Engels toe te passen tijdens activiteiten en eindopdrachten. Zo zien ze de functie van de 
taal en blijven ze gemotiveerd. 
 

Bewegingsonderwijs 

Op De Ark is een vakleerkracht bewegingsonderwijs werkzaam. Deze vakleerkracht geeft iedere woensdag 
aan alle groepen bewegingsonderwijs. We kunnen op deze manier het bewegingsonderwijs en de eigen 
vaardigheid op een hoger plan brengen. Groep 1/2 maakt gebruik van het speellokaal, de rest van de groepen 
gymt in sportzaal De Kruisakkers. 
 

Cultuur en creatief 
De cultuurcoördinator organiseert ieder jaar in samenwerking met de cultuurcommissie culturele activitei-
ten. Dit wordt vormgegeven d.m.v. projecten, theaterbezoek, excursies etc. In 2022/2023 ontvangen wij een 
subsidie om ons cultuur onderwijs een boost te geven. Wij werken aan procesgerichte beeldende vorming. 
Leerlingen worden gestimuleerd hun creatieve vaardigheden te uiten door aandacht voor zowel het proces 
als het product. We geven cultuur en creatieve vakken een plaats binnen het thematische onderwijs van IPC. 
Door opdrachten te verbinden aan de thema’s kunnen we meer betekenisvolle opdrachten bieden. 
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Burgerschapsvorming op school 
Als school leggen wij de nadruk op waarden als aandacht, vertrouwen, afhankelijkheid, medemenselijkheid, 
verantwoordelijkheid, respect en internationalisering. Niet iedereen hoeft hetzelfde te denken. We lossen 
tegenstellingen op in overleg en met het besef dat er ruimte is voor minderheden en voor anders zijn.  
Hoe besteedt onze school daar aandacht aan: 

• sociale gedragscodes leren door op een respectvolle manier samen te leven in school (Kanjertraining);  

• integratie van onderdelen burgerschap in IPC; 

• leerlingen hebben een stem, ze mogen hun mening geven. Dat kan direct of indirect via de leden van de 
leerlingenraad. 

• kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar meningen over vormen; 

• een eigen levensovertuiging leren vormen om vanuit een eigen identiteit te kunnen deelnemen aan de 
samenleving; 

• verantwoordelijkheidsbesef voor je naaste ontwikkelen; 

• bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving en daar zorg voor ontwikkelen. 
 

2.3 Aanbod begaafde leerlingen 
 
Levelwerk en levelspel 
Om tegemoet te komen aan de behoefte van onze leerlingen die meer uitdaging aankunnen, werken wij 
met Levelwerk en Levelspel, dit geeft ons handvatten om beter te differentiëren met begaafde en  
hoogbegaafde leerlingen. 

 
Levelwerk is een methode met een doorlopende leerlijn van groep 3 t/m 8 voor de (hoog) begaafde  
leerlingen. Levelwerk staat los van andere methodes en biedt de leerlingen een totaalaanbod van verrij-
kende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om 
met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan.   
Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van  
metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Elke groep heeft zijn eigen box. In 
elke box zitten de juiste materialen inclusief een begeleidingsmap waarin precies staat wat de kinderen 
elke periode moeten doen.  De leerkrachten begeleiden de eigen leerlingen met Levelwerk in de groep.  
Kleuters die meer uitdaging nodig hebben leren dankzij Levelspel om te gaan met uitdagende stof, met  
oefenen, met dóórzetten, met falen en met tegenslag. Alle vaardigheden die nodig zijn om het leren te  
leren. Levelspel biedt een gestructureerd pakket aan puzzel- en andere opdrachten.   
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GroeiLAB 
Voor de meeste leerlingen is het aanbieden van Levelwerk voldoende, zowel op cognitief als emotioneel 
gebied. Voor een enkele leerling zien wij dat de werkwijze van Levelwerk niet voldoende ondersteuning 
biedt. Om deze reden werken wij met het GroeiLAB.  
Bij het GroeiLAB ligt de focus niet op het begeleiden van de denkvaardigheden (zoals hierboven 
beschreven), maar op vaardigheden om gedrag te sturen en of aan te passen. Hierbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan: leren omgaan met je emoties, doelgericht leren doorzetten, flexibeler worden bij tegenslag 
etc. Om deze vaardigheden (executieve functies) te ontwikkelen maken wij gebruiken van de projecten uit 
‘Plusjeklas’. Dit is een programma aan activiteiten waarmee kinderen ‘skills for life’ leren. Vaardigheden 
waarvan ze een leven lang profijt hebben. Het is een lesprogramma waarmee kinderen hun eigen unieke 
kracht ontdekken en vindingrijk worden voor het leven. In het GroeiLAB besteden wij aandacht aan de  
pijler ‘Leren wie je bent’ en maken wij uitstapjes naar ‘Leren ondernemen’. Het groeiLAB staat los van het 
programma in de klas en wordt door een leerkracht die gespecialiseerd is in meer- en hoogbegaafdheid  
begeleid en buiten de groep   georganiseerd.  
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3. Personele organisatie 
          

3.1 Team CBS De Ark 
 

 maandag  dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 1/2 A 
 

Evelien Klein Evelien Klein Evelien Klein Evelien Klein Janneke Janssen 

groep 1/2 B Irene Bollen Irene Bollen Irene Bollen Annet  
van Leeuwe 

Annet  
van Leeuwe 

groep 3 Angela  
Verijzer 

Angela  
Verijzer 

Inge van  
Rotterdam 

Inge van  
Rotterdam 

Inge van  
Rotterdam 

groep 4 Joyce Knuiman Astrid van  
Pommeren 

Astrid  
van Pommeren 

Astrid  
van Pommeren 

Astrid  
van Pommeren 

groep 5 Anne  
Roelofsen 

Anne  
Roelofsen 

Anne  
Roelofsen 

Anne  
Roelofsen 

Anne  
Roelofsen 

groep 6 Suzette  
Jansen 

Suzette  
Jansen 

Suzette  
Jansen 

Suzette  
Jansen 

Suzette  
Jansen 

groep 7 Léon  
van der Spruit 

Gabriel  
van Boekel 

Léon  
van der Spruit 

Léon  
van der Spruit 

Léon  
van der Spruit 

groep 8 
 

Thirza Burger Thirza Burger Thirza Burger Gabriel  
van Boekel 

Gabriel  
van Boekel 

 

Directeur 
 

Rianne Wanders Rianne Wanders Rianne Wanders Rianne Wanders  

Intern  
begeleider  

Esther van den 
Brink 

Esther van den 
Brink 

Esther van den 
Brink 

  

Onderwijs- 
assistenten 

Susan Cleveringa Susan Cleveringa Susan Cleveringa Susan Cleveringa  

 Sabine 
de Bruijn 

Sabine 
de Bruijn 

 Sabine 
de Bruijn 

 

Gymdocent   Judith Vrehe 
 

  

Conciërge Arash Rahimi 
 

 Arash Rahimi 
(om de week) 

Arash Rahimi  

Administra-
tie 

 Marianne 
Baltussen 

   

Het managementteam (MT) wordt gevormd door de directeur en de 2 bouwcoördinatoren. Dit is voor de onderbouw 
Astrid van Pommeren en voor de bovenbouw Suzette Jansen. De intern begeleider, Esther van den Brink, neemt deel 
aan het MT in een adviserende rol.  

 

 

 

 

 

 



3.2 Lerende organisatie 
 
Het team van De Ark is zich bewust van de noodzaak om inhoud te geven aan de school als lerende 
organisatie. We willen ons vermogen om nieuwe kennis, expertise en vaardigheden te ontwikkelen 
vergroten, zodat we beter in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Om goed op de hoogte 
te blijven van nieuwe ontwikkelingen, gaan teamleden naar studiedagen of volgen her-, na- of bijscho-
lingscursussen. De leerkrachten op De Ark werken samen aan verbetering van de kwaliteit van hun 
onderwijs door lessen studie en collegiale consultatie. Door samen lessen voor te bereiden, elkaar te 
observeren en te voorzien van feedback blijven we scherp op ons eigen handelen en werken we aan 
het verbeteren van onze kwaliteit.  

3.3 Specialismen 
 
Om taken te verdelen en gebruik te maken van elkaars talenten en interesses werken we met 
specialismen. Veel leerkrachten hebben een specialisme: Taal, Lezen, Rekenen, IPC, Snappet, 
Hoogbegaafdheid, Hoog sensitiviteit, of Gedrag. De leerkracht verdiept zich in het vakgebied, houdt 
ontwikkelingen bij en informeert het team. Hij/zij bewaakt ook de doorgaande lijn. Doel is het 
onderwijs verder te verbeteren door verdieping i.p.v. verbreding van kennis en vaardigheden. 
Daarnaast investeren personeelsleden in professionalisering van hun functie door het volgen van 
cursussen, kaderopleidingen en masterstudies. In hoofdstuk 4.2.1 is een overzicht van de aanwezige 
specialisaties.  
 

3.4 Procedure bij afwezigheid leerkrachten  
 
Het komt helaas steeds vaker voor dat bij afwezigheid van leerkrachten door bijvoorbeeld ziekte, fa-
milieomstandigheden, scholing of een andere vorm van verlof  er geen vervanging beschikbaar is.  
Indien dit het geval is gaan wij op zoek naar andere oplossingen.  
In het uiterste geval kunnen wij u echter verzoeken om uw kind een dag thuis te houden. Wanneer u 
als ouder niet in de gelegenheid bent om uw kind thuis op te vangen dan wordt uw kind in een  
andere groep opgevangen. U wordt dan ook nooit verplicht uw kind thuis te houden.  
 
Bij afwezigheid van een leerkracht volgen wij het volgende stappenplan: 
 

1. We zorgen voor een vervanger in de groep. Er wordt contact opgenomen met de invalpool 
IPPON om een vervanger aan te vragen. Lukt dit niet dan worden onze parttime leerkrach-
ten (met andere werkdagen dan de ziektedag) gevraagd om in te vallen.  

2. We gaan op zoek naar een (andere)  interne oplossing.  Denk hierbij aan het inzetten van de 
intern begeleider, directie, onderwijsassistente of stagiaire. Deze interne vervanging is be-
perkt mogelijk.  

3. De leerlingen worden verdeeld over andere groepen. Het verdelen van een klas kinderen 
over andere groepen is echter belastend voor leerkrachten. Wanneer er door bijvoorbeeld 
een griepgolf voor meerdere groepen geen vervanging beschikbaar is, houdt deze mogelijk-
heid al snel op.  

4. Er zijn geen mogelijkheden. Als we na het volgen van de vorige stappen nog steeds geen mo-
gelijkheden hebben gevonden voor vervanging van de groepsleerkracht wordt u de avond 
van tevoren via de mail geïnformeerd. U wordt dan gevraagd de kinderen een dag thuis te 
houden. Indien we u pas ‘s ochtends voor schooltijd kunnen laten weten dat er geen vervan-
ging is zullen we proberen u per mail of telefonisch te bereiken. We streven ernaar kinderen 
niet langer dan één dag thuis te houden.  Indien groepen thuis moeten blijven, melden wij 
dit bij ons bestuur.  
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4. Ondersteuningsstructuur 
 
4.1 School Ondersteunings-Profiel: SOP 
  
Passend onderwijs is onderwijs dat zoveel mogelijk is afgestemd op de mogelijkheden en behoeften 
van elk kind. Soms is het daarbij noodzakelijk het vertrouwde onderwijssysteem te verlaten en te 
zoeken naar alternatieven. Onderwijskundige ontwikkelingen vragen ons niet om meer te doen, 
maar om anders te denken en te werken, met een goede kans op succes voor meer leerlingen.  
In dit SOP omschrijven wij hoe wij ons onderwijs afstemmen op de behoeften van onze leerlingen en 
omschrijven wij de mogelijkheden van ons onderwijs op het gebied van leerlingbegeleiding, hoe wij 
ondersteuning organiseren, welke deskundigheid op school aanwezig is en welke externe  
ondersteuning geboden kan worden.  
 
Het SOP is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend 
onderwijs heeft als doel de kwaliteit van de scholen zo te verbeteren dat er goed onderwijs gegeven 
wordt aan alle kinderen, ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  
 

4.1.1 Basisondersteuning 
 De school voert een duidelijk beleid op het terrein van de leerlingenzorg. De visie zoals verwoord in 
schoolgids, schoolplan en ondersteuningsplan wordt gedragen door het team. We willen onze visie 
op passend onderwijs de komende jaren verder ontwikkelen. In de basisondersteuning beschrijven 
wij welke zorg wij binnen onze school kunnen bieden.  
 

Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving   
Onze school kenmerkt zich door de veilige en warme omgeving waarin onze leerlingen zich  
optimaal  kunnen ontwikkelen. Er zijn regels en afspraken geformuleerd over omgangsvormen en 
veiligheid. Het personeel zorgt ervoor dat kinderen respectvol met elkaar en anderen omgaan. De 
methode Kanjertraining helpt ons om hier inhoud aan te geven.   
  
De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen  
De school maakt gebruikt van een professioneel leerlingvolgsysteem (LOVS) op cognitief gebied, 
volgt kinderen nauwgezet en werkt daar planmatig mee. Middels het leerlingvolgsysteem Kanvas  
volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling en veiligheidsbeleving van de kinderen.   
  
Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling van leerlingen  
Wij werken opbrengst- en handelingsgericht. Voor de vakken spelling, technisch lezen, begrijpend 
lezen en rekenen wordt planmatig gewerkt (Data-Duiden-Doelen-Doen) vanuit een onderwijsplan en 
groepsoverzicht. Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben, werkt de school met een 
OPP naar model van Passend Wijs. We werken met schooleigen normen en bespreken we jaarlijks 
met ons team welke opbrengsten (doelen) het meest passend zijn voor onze schoolpopulatie en of 
we onze gestelde doelen hebben behaald.   
  
Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken  
Op de Ark geven alle leerkrachten les volgens het EDI-model (Effectieve Directe Instructie), een  
model dat het mogelijk maakt om binnen de kernvakken te werken met minimaal 3 niveaus voor  
instructie en verwerking.   
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Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben, stellen wij een ontwikkelingsperspectief 
(OPP) op.  
Naar behoefte werken wij met ontwikkelingsperspectieven. In een ontwikkelingsperspectief wordt 
omschreven wat de mogelijkheden van een leerling zijn. Voor leerlingen die een passend curriculum 
nodig hebben werkt de school met een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP  naar model van Passend 
Wijs.   
   
De school draagt leerlingen zorgvuldig over  
De Ark kent een warme overdracht van de kinderen binnen de school (jaarovergangen) en met  
andere basisscholen. Daarnaast is er sprake van overdracht vanuit de voorschoolse voorzieningen en 
naar scholen voor voortgezet onderwijs.   
  
Ouders (en leerlingen) zijn als partners nauw betrokken bij de school  
Ouders worden nauw betrokken bij De Ark, haar onderwijs, ingrijpende veranderingen en  
vernieuwingen. Bij aanmelding wordt een intakegesprek gevoerd. We starten het schooljaar met een 
kennismakingsgesprek waar zowel ouders als kind bij aanwezig zijn. Verder in het jaar bespreken we 
minimaal twee keer met ouders de ontwikkeling van hun kind. Voor leerlingen met een speciale  
ondersteuningsbehoefte plannen we een gesprekscyclus van 6 a 8 weken. Bij de overgang naar een 
andere school probeert De Ark zoveel mogelijk te ondersteunen in de keuzes die gemaakt worden. Er 
is altijd sprake van de overdracht middels een onderwijskundige rapportage.   
  
De school voert beleid op het terrein van de leerlingenondersteuning  
De Ark beschikt over een goede deskundige gekwalificeerde interne begeleiding. Coaching en  
begeleiding maken deel uit van de taak van de IB-er en leerkrachten ervaren dat ook zo. Verder  
schakelt de school deskundigheid in voor hulp (orthopedagoog, schoolondersteuner Passend Wijs 
etc.).   
  
 De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur  
Het team werkt opbrengst- en handelingsgericht binnen een opgezette ondersteuningsstructuur.  
De leerling ondersteuning binnen onze school is opgebouwd in 4 niveaus:  
Niveau 1  Algemene ondersteuning in de groep  
Niveau 2  Extra ondersteuning binnen/buiten de groep  
Niveau 3  Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte binnen/buiten de groep  
Niveau 4  Speciale leerlingbegeleiding/ verwijzing S(B)O  
  

• Niveau 1 en 2 vallen onder de basisondersteuning en wordt verzorgd door eigen leer-
kracht(en) en de onderwijsassistent. Leerlingen in niveau 2 worden besproken en gevolgd 
door de intern-begeleider.  

• Niveau 3 is het ondersteuningsniveau voor leerlingen met een specifieke ondersteunings-
vraag op het gebied van bijv. taak-werkhouding, leerontwikkeling  en of gedrag.  Op dit 
niveau schakelt de intern-begeleider ons samenwerkingsverband in om onze orthopedagoog 
en of schoolondersteuner mee te laten denken in de ondersteuning. Zij begeleiden en onder-
steunen de leerkracht bij het bieden van de juiste ondersteuning aan de leerling. Samen 
stellen we een plan op om de ontwikkeling van de leerling te waarborgen.  

• Als wij handelingsverlegen raken, het welzijn van de leerling in het geding komt en ons on-
derwijs niet meer passend is, gaan we samen met de ouders en het samenwerkingsverband 
op zoek naar een juiste onderwijsplek (evt. verwijzing SBAO/SO).   
De leerling valt dan in ondersteuningsniveau 4.   
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Voor elk niveau hebben wij in ons ondersteuningsplan leerling kenmerken omschreven, met daarbij 
wat de rol van de leerkracht, de ouder, de intern begeleider en eventueel de schoolleider is.    
   
De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenondersteuning /onderwijsresultaten  
Voor de vakken spelling, technisch lezen, rekenen en begrijpend lezen wordt gewerkt met groeps-
overzichten. In dit overzicht wordt omschreven welke (extra) ondersteuning leerkrachten binnen de 
groepen bieden aan de leerlingen in ondersteuningsniveau 1 en 2.   
De groepsoverzichten worden door de leerkrachten 2 maal per jaar, na het afnemen van CITO LOVS 
toetsen geëvalueerd en opnieuw opgesteld. Na iedere afgenomen methodetoets worden opvallende 
zaken vermeld in het groepsoverzicht. Zaken die specifiek bij de leerling horen, worden vermeld in de 
notitie: Kindkenmerken in Parnassys.  
Binnen de ondersteuningsstructuur is sprake van meerdere evaluatie- en analysemomenten per jaar. 
Dit gebeurt op leerling-, groeps- en schoolniveau.  
   
De school heeft een effectief multidisciplinair overleg gericht op de leerlingenondersteuning  
De Ark participeert in een multidisciplinair overleg (‘rondetafelgesprek’) dat gericht is op de leerlin-
genzorg met extra ondersteuningsbehoefte.  Dit overleg ondersteunt alle belanghebbenden rondom 
de kinderen, ouders en leerkrachten.  
 

4.1.2 Aanwezige specifieke kennis en kunde 
 
Op onze school is specifieke deskundigheid op verschillende gebieden aanwezig.  
Voor alle hieronder genoemde specialismen zijn diploma’s en/of certificaten aanwezig. 
 

 

 

Aantal medewerkers Specifieke deskundigheid  

1 Vakbekwaam schoolleider 

2 Bouwcoördinator middenmanagement 

1 Gecertificeerd intern begeleider 

1 Remedial Teaching 

15 Gecertificeerd Kanjertraining  

1 Kanjer coördinator 

2 Meer –en Hoogbegaafdheidsspecialist 

2 Rekencoördinator 

1 Rekenexpert 

2 Gedragsspecialist Master SEN 

1 TOS (taalontwikkelingsstoornis) 

1 Lees coördinator 

2 Onderwijsassistent MBO 4 

2 Cultuur coördinator 
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4.1.3 Externe ondersteuning 
 
Wij werken samen met een aantal verschillende onderwijs- en zorgpartners. Ondersteuning wordt, 
altijd in overleg met ouders, aangevraagd en ingezet. We bieden de mogelijkheid om de externe be-
geleiding tijdens schooltijd en op of na school te organiseren. Op de volgende bladzijde vindt u een 
overzicht van de meest voorkomende ondersteuning: 

 

Soort ondersteuning Aanvraag Aanbieder 

Fysiotherapie Naar behoefte,  
Bekostiging particulier via zorg-
verzekeraar 

Fysiotherapie Morel 

Logopedie  Screening voor logopedie  op aan-
vraag en naar behoefte, 
bekostiging particulier via zorg-
verzekeraar 

Marian Tellers logopedie 

Schoolmaatschappelijk 
werk 

Naar behoefte op aanvraag STMR/gemeente Overbetuwe 
 

Dyslexie onderzoek en 
begeleiding 

Bij behoefte op aanvraag door 
school, bekostiging particulier via 
zorgverzekeraar 

Marant 
RID 

Sociaal-emotionele on-
dersteuning, onderzoek 
en advies 

Bij behoefte op aanvraag door 
school of door ouders 
 
Bekostiging afhankelijk van aan-
bieder  

Ondersteuningsteam Passend Wijs 
Kind en Meer 
Intraverte 
Praktijk Ponga 

Medisch Standaard controles leerlingen 
groep 2 en groep 7. 
Bij behoefte op aanvraag door 
school of door ouders 

Schoolarts/schoolverpleegkundige  
GGD Gelderland Midden 

Jeugdzorg Op aanvraag door school of parti-
culier  

Entrea, Gemeente Overbetuwe 

NT2 Naar behoefte op aanvraag Ondersteuningsteam Passend Wijs 

TOS Door vroegbehandeling of naar 
behoefte op aanvraag 

Kentalis 

 

Het uitgebreide SOP is als download te vinden op de site van de school.  
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4.2 Samenwerkingsverband Passend Wijs 
 
In het kader van het Passend Onderwijs is het Samenwerkingsverband Over  
Betuwe, waar de Ark deel van uit maakte, gefuseerd met het Samenwerkingsver-
band Arnhem en heet per augustus 2014 Samenwerkingsverband PassendWijs. Zij 
is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs in de  
gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. 
SWV PassendWijs bestaat uit 25 besturen van 134 scholen. Alle aangesloten  
besturen van SWV PassendWijs maken met elkaar afspraken over hoe voor elke 
leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan worden gerealiseerd.  Bij dit  
samenwerkingsverband zijn reguliere scholen en een speciale school voor  
basisonderwijs (S.B.O.) aangesloten. 
 
Scholen hebben zorgplicht 
Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning  
nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en 
leerlingen die al op school zitten. 
Na aanmelding heeft de school soms meer informatie nodig om te beoordelen of de juiste zorg gebo-
den kan worden. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Van ouders 
wordt verwacht dat ze de informatie met school deelt, dit heet informatieplicht. 
De school moet vervolgens actief onderzoek doen om te bekijken of ze een zo passend mogelijk aan-
bod kan bieden. De school onderzoekt of ze de leerling passend onderwijs kan bieden binnen de 
basisondersteuning of met de extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. 
Deze extra ondersteuning kan in de vorm van een arrangement worden aangevraagd. Dat houdt in dat 
school ondersteuning aan kan vragen in de vorm van extra tijd, aanvullend onderwijsmateriaal en/of 
deskundigheidsadvies middels een Ambulant Begeleider. Een en ander gaat altijd in overleg en in sa-
menwerking met de ouders. Via het vullen van een groeidossier wordt duidelijk waar de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling liggen en bepaalt een toekenningcommissie van PassendWijs 
of de aanvraag gehonoreerd wordt en welke middelen de leerling/school krijgt toegewezen.  
 
Passende onderwijsplek  
Wij maken altijd de afweging of onze inspanningen en ondersteuning voldoende zijn om een kind 
verder te helpen in zijn ontwikkeling. We doen ons uiterste best om aan alle leerlingen de best moge-
lijke zorg te bieden. Ondanks alle extra inzet heeft dat bij enkele kinderen onvoldoende effect. Dan 
kan, na overleg met de ouders, besloten worden, dat het kind een groep een jaar overdoet of, in het 
geval van meer begaafdheid, een jaar overslaat. Wij streven ernaar de kinderen zo lang mogelijk bij 
ons op school te houden. Als tijdens een aanmelding of gedurende een schooljaar blijkt dat onze 
school niet de passende onderwijsplek kan bieden, dan onderzoeken we samen met ouders de mo-
gelijkheden van een passende plek op een andere reguliere school, op een school voor speciaal 
basisonderwijs of op het speciaal onderwijs. Het is belangrijk dat er een goede balans wordt gevon-
den tussen de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft, wensen van ouders en de 
mogelijkheid van school. Hoe dit proces verloopt, leest u in ons School Ontwikkel Profiel (SOP) dat u 
kunt vinden op onze site.  

 
Meer informatie 
Meer informatie over de mogelijkheden voor o.a. inzet van extra ondersteuning, informatie over spe-
ciaal (basis-) onderwijs of de route naar een passende onderwijsplek vindt u op de website van het 
Samenwerkingsverband PassendWijs http://www.swv-passendwijs.nl. 

http://www.swv-passendwijs.nl/
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Aansluitende zorgstructuur 
Om de zorg te verbeteren werkt de gemeente Overbetuwe met een aansluitende zorgstructuur voor 
alle basisscholen. Deze sluit aan bij de snelle signalering van leerkrachten. Wanneer de zorgen van 
leerkrachten snel worden opgepakt en goed worden afgestemd met alle betrokkenen, krijgen kinderen 
en ouders snel de hulp die nodig is. Binnen de gemeentelijke zorgstructuur kunnen we gebruik maken 
van ‘ronde tafelgesprekken’ waarin we samen met een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en school-
maatschappelijk werk situaties kunnen bespreken. 
 

5. Resultaten en advisering voortgezet onderwijs 
 
Jaarlijks wordt de CITO Eindtoets Basisonderwijs in groep 8 afgenomen. Deze toets krijgt de laatste 
jaren steeds meer kritiek te verduren. Het voornaamste punt van kritiek is, dat er alleen naar kennis 
wordt gekeken. Zaken als motivatie en taakwerkhouding worden niet getoetst, maar vinden wij net zo 
belangrijk. In ons schooladvies wordt naast de cito eindtoets ook gekeken naar ons leerlingvolgsysteem 
en de vaardigheden van het kind. Al met al een uitgebreid en zorgvuldig proces. 
 
Uitslagen Cito eindtoets 

 
In het schema vindt u de resultaten van de leerlingen van groep 8 over de afgelopen jaren. Dit is af-
gezet tegen het, voor dat jaar geldende, landelijk gemiddelde van de eindtoets en de ondergrens van 
de scholengroep. In 2020 is er door de Coronacrisis geen citotoets afgenomen.  
 
Wij laten in principe alle leerlingen deelnemen aan de Cito eindtoets (ongeacht uitstroomniveau en 
ondersteuningsbehoeften). Wanneer het voor leerlingen niet haalbaar is om de toets te maken 
wordt dit altijd met ouders, intern begeleider en directie besproken. Afgelopen jaren hebben alle 
leerlingen deelgenomen aan de toets.   
 
Op de site https://www.scholenopdekaart.nl/ staan verdere gegevens over de uitstroom van onze 
leerlingen en hun schoolsucces op het voortgezet onderwijs.  
 

6. Aanmelden en toelating  nieuwe leerlingen 
 
De basisschooltijd is een stukje van je leven. U vertrouwt ons 8 jaar lang uw meest kostbare "bezit" 
toe. Bij de keuze voor een basisschool is het daarom belangrijk dat u zich goed informeert. 
Wanneer u interesse heeft in de Ark kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakings-
gesprek met de directeur. Samen met uw kind(eren) bekijken we de school en laten u onze sfeer 
proeven. U ziet in de praktijk hoe we zorgen voor een veilige, uitdagende en prettige leeromgeving. En 
u kunt uw vragen stellen, zodat u een weloverwogen keus kunt maken. 

Als u besloten hebt uw kind op onze school aan te melden vult u het aanmeldingsformulier in en levert 
u dit in op school. De leerkracht van uw kind neemt vervolgens enkele weken voor de 1e schooldag 
contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. 
 

 2022 2021 2019 2018 2017 

Landelijk gemiddelde 534.8 534.5 535.6 534.9 535.1 

Schoolscore de Ark  534.3 536.9 534.9 538 535.6 

https://www.scholenopdekaart.nl/
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Voorafgaand aan plaatsing van een kind vindt er een intake plaats met de intern begeleider. Er wordt 
contact gelegd met de peuterspeelzaal of de huidige school van uw kind. De intern begeleider bekijkt 
of wij het juiste onderwijs kunnen bieden aan uw kind.  
Kleuters van 4 jaar kunnen het hele jaar door geplaatst worden. Echter, wanneer uw kind vlak voor 
een vakantie 4 jaar wordt kunnen we in overleg met u beslissen uw kind na de vakantie te laten starten.  
Dit geldt in ieder geval voor de periode van 4 weken voor de zomervakantie.  
Kinderen die in hogere groepen instromen plaatsen wij het liefst na een vakantie in hun nieuwe groep. 
Het tussentijds overstappen van een andere school gebeurt alleen in overleg met de directeur van de 
huidige school van uw kind.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Oudercontacten  
 

Goed contact tussen team en ouders is heel belangrijk en voor de Ark vanzelfsprekend. Door goed 
contact tussen school en ouders groeit het begrip van leerkrachten voor kinderen en het begrip van 
ouders in wat de leerkrachten op school doen. Een goede samenwerking zorgt voor een optimale leer-
omgeving voor de kinderen.  
  
Door het jaar heen zijn er een aantal georganiseerde momenten waarbij ouders geïnformeerd worden 
over de ontwikkelingen van de school en de voortgang van hun kind.  
 
Kennismakingsgesprekken 
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor de groepen 4 t/m 8 kennismakingsgesprekken. 
Het gesprek staat in het teken van kennismaken,  informatie delen, samen vooruit kijken en een goede 
start in samenwerking maken. Vanaf groep 4 zijn de kinderen bij dit gesprek aanwezig.  
 
Rapportgesprekken 
Tweemaal per jaar ontvangt u een rapport van uw kind. Omdat wij de vorderingen van uw kind graag 
persoonlijk met u willen bespreken, wordt u uitgenodigd voor het rapportgesprek. De gesprekken vin-
den plaats in februari/maart en in juni/juli en duren 10 minuten. Vanaf groep 4 zijn de kinderen bij dit 
gesprek aanwezig.  
 
Ark Info 
Eens per twee weken verschijnt de Ark Info digitaal. In dit informatiebulletin wordt u op de hoogte 
gehouden van actuele onderwerpen als schoolontwikkeling en activiteiten. 
 
Parro 
Via de Parro app wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op school en de leuke momenten 
in de groep van uw kind. In Parro worden activiteiten gepland, vragen wij ouderhulp en worden ou-
dergesprekken gepland. Alle informatie wordt gedeeld binnen onze eigen afgeschermde 
schoolomgeving. Ook vindt u in de app de jaarkalender van school met daarin vakanties, studiedagen, 
feesten en activiteiten. 
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E-mail 
De email is bedoeld voor het melden van zakelijke informatie zoals: doktersbezoek, tandartsbezoek, 
het maken van een afspraak. Inhoudelijke informatie over uw kind wordt niet gecommuniceerd via de 
mail, maar in een gesprek of telefonisch. Op de werkdagen van de leerkracht wordt de mail gelezen en 
beantwoord. Er kan dus een paar dagen zitten tussen het verzenden van uw mail en het ontvangen 
van een antwoord.  
 
Parnassys ouderportaal 
Deze app is gelinkt aan ons registratiesysteem en aan de Parro app.  U vindt hier toetsresultaten van 
uw kind en de algemene gegevens van uw kind zoals bij ons bekend. Ook de jaarkalender van school 
met daarin vakanties, studiedagen, feesten en activiteiten zijn in het ouderportaal zichtbaar.  
 
Kijkochtend  
Eenmaal per schooljaar organiseren wij een kijkochtend. U kunt zich dan inschrijven om een uurtje in 
de groep van uw kind te komen kijken. Op deze manier kunt u zelf ervaren hoe het onderwijs wordt 
vormgegeven en ziet u een gedeelte van de dagelijkse gang van zaken op De Ark.  
 
Afspraak maken 
U bent uiteraard van harte welkom om buiten deze georganiseerde momenten een afspraak te maken 
met de leerkracht of de directie. U kunt hiervoor de leerkracht of directeur benaderen per mail, tele-
fonisch of door persoonlijk een afspraak te maken.  
 
Informatieplicht gescheiden ouders  
De wet geeft aan dat in geval van scheiding beide ouders geïnformeerd moeten worden over de ont-
wikkeling van hun kind(eren). De informatie gaat in eerste instantie naar de ouder/verzorger/voogd 
die de dagelijkse zorg voor het kind heeft. Het is belangrijk dat ook de andere ouder op de hoogte 
wordt gesteld. Wij verwachten van de verzorgende ouder dat alle informatie wordt doorgegeven aan 
de andere ouder en dat de oudergesprekken gezamenlijk worden bezocht. Dit is in het belang van uw 
kind. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met de directeur.  
 
 

8. MR, GMR & OC 
 

8.1 Medezeggenschapsraad 
 
De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan binnen de school dat te vergelijken is met een 
ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. Een ondernemingsraad is er voor de personeelsleden en een 
MR is er voor personeelsleden én ouders. De MR kan invloed uitoefenen op de besluitvorming van het 
schoolbestuur en het beleid binnen de school. De MR is bevoegd alle aangelegenheden die de school 
betreffen te bespreken en hierover voorstellen te doen aan het bestuur. De MR wil openheid, 
openbaarheid en onderling overleg in de school bevorderen.  
 
De MR is samengesteld uit zes leden. Drie leden zijn gekozen door en uit het personeel, de 
personeelsgeleding. De andere drie leden zijn gekozen door en uit de groep ouders en verzorgers. Dit 
wordt de oudergeleding genoemd. De zittingstermijn bedraagt 3 jaar en kan één keer worden 
verlengd. 
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MR reglement 
 
De instelling en werkwijze van een MR is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 
1992). Om hier in de praktijk mee te kunnen werken heeft de MR een reglement dat door het bestuur 
wordt vastgesteld. Binnen onze school gebruiken we het model-reglement van de Besturenraad. 
In het reglement is vastgelegd op welke punten de MR adviesbevoegdheid dan wel instemming-
bevoegdheid heeft. Deze bevoegdheden kunnen gelden voor de gehele MR, voor de 
personeelsgeleding of voor de oudergeleding.  
 
Voorbeelden van punten waarover de MR advies moet uitbrengen aan de directie zijn: 

• vaststelling of wijziging van het jaarplan; 

• vaststelling of wijziging van het toelatingsbeleid van leerlingen; 

• wijziging van de organisatie van de school. 
 

Voorbeelden van punten waarover de MR instemming moet betuigen aan de directie zijn: 

• vaststelling of wijziging van het schoolplan of formatieplan; 

• vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot door ouders verrichte ondersteunende 
werkzaamheden; 

• vaststelling of wijziging van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn; 

• vaststelling van de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Alle onderwerpen die de MR bespreekt zijn school gebonden oftewel onderwerpen die betrekking 
hebben op de school. Daarnaast is de MR vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad van alle scholen van de Stichting Trivium. Hier komen school-overstijgende 
zaken aan de orde. 
 

MR vergadering 
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de school en zijn 
openbaar. 
De agenda en notulen van de MR vergaderingen liggen voor personeel, ouders en verzorgers ter inzage 
op school. Daarnaast informeert de MR personeel, ouders en verzorgers door middel van een 
jaarverslag. Met vragen over de MR of over medezeggenschap kunt u zich wenden tot één van de leden 
van de MR. De MR is er voor alle ouders en heeft u vragen en/of opmerkingen? Spreek ons aan of mail 
naar mr@de-ark-elst.nl 
 

8.2 Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-Raad 
 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is vergelijkbaar met de MR maar functioneert 
ten behoeve van het personeel, de ouders en verzorgers van alle scholen van de Stichting. 
 

Samenstelling van de GMR 
De GMR wordt gevormd door de MR-leden van de 14 scholen van de Stichting Trivium.  
Elke MR vaardigt daartoe een lid af dat is gekozen uit de personeelsgeleding of de oudergeleding. De 
zittingsduur van de GMR-leden bedraagt 2 jaar en kan eenmaal worden verlengd met 2 jaar. 
 
 
 

mailto:mr@de-ark-elst.nl
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GMR reglement 
Net als bij de MR is de instelling en werkwijze van een GMR gebaseerd op de Wet Medezeggenschap 
Onderwijs (WMO 1992). De GMR werkt aan de hand van een reglement dat door het schoolbestuur is 
vastgesteld. In het reglement is vastgelegd op welke punten de GMR adviesbevoegdheid dan wel 
instemmingsbevoegdheid heeft ten aanzien van zaken die door het schoolbestuur worden behandeld. 
 
Deze bevoegdheden van de GMR zijn door de MR-en overgedragen aan de GMR en kunnen net als bij 
de MR gelden voor de gehele GMR, voor de personeelsgeleding of voor de oudergeleding. 
 
Alle onderwerpen die de GMR bespreekt zijn school-overstijgend dus onderwerpen die betrekking 
hebben op het gemeenschappelijk belang van alle scholen. Deze onderwerpen worden dan ook niet in 
de MR-en afzonderlijk behandeld. 
De agenda en notulen van de (G)MR-vergaderingen liggen voor personeel, ouders en verzorgers ter 
inzage op de scholen. 
 

8.3 Oudercommissie 
 
De oudercommissie (OC) wil een bijdrage leveren aan een optimale relatie tussen de ouders, de MR, 
het bestuur en het team in het belang van het onderwijs.  
 
De taken van de oudercommissie omvatten o.a.: 

• het verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten; 

• gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de MR als geheel of aan het ouderdeel van de MR 
over aangelegenheden die ouders aangaan. 

 

Activiteiten 
De oudercommissie is betrokken bij de organisatie en uitvoering van tal van binnen- en buitenschoolse 
activiteiten, zoals: schoolreisje en excursies, viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen en Pinksteren, 
sportdag, afscheid groep 8, jubilea en allerhande andere activiteiten.  
 

Statuten oudercommissie 
Bij de oudercommissie zijn de statuten in te zien. In deze statuten staan o.a. de taken en werkzaam-
heden van de oudercommissie beschreven. U kunt ze lenen bij de secretaris (zie adressen). 

 

Ouderbijdrage 
Activiteiten aanvullend op het lesprogramma worden gefinancierd uit de ouderbijdragen. Verder 
wordt de ouderbijdrage gebruikt voor eenmalige, extra activiteiten zoals groepsexcursies, de kosten 
voor de feesten in de decembermaand, het schoolreisje, een verrassing voor ieder kind op zijn/haar 
verjaardag et cetera.  
De ouderbijdrage is een jaarlijks bedrag per kind, dat door de ouders vrijwillig aan de oudercommissie 
wordt betaald. Bij onvoldoende financiële draagkracht van ouders zijn er mogelijkheden om via de 
gemeente ondersteuning te krijgen. Informatie hierover is op te vragen bij de directie.  
Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is verzoeken wij ouders dringend wel te betalen zodat wij alle 
festiviteiten voor onze leerlingen door kunnen laten gaan. Leerlingen worden echter niet uitgesloten 
wanneer er niet betaald wordt door ouders, dit is vanaf 1 augustus 2021 vastgelegd in de wet op 
vrijwillige ouderbijdrage.  De ouderbijdrage is het schooljaar €37,50 per kind. Dit geldt voor kinderen 
die tussen augustus en januari op school komen/zijn. 
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9.  klachtenregeling en vertrouwenspersoon 
 
Wij vinden het niet in belang van uw kind of uzelf wanneer u te lang blijft rondlopen met vragen,  
problemen of klachten. Voor kleine en grote klachten moet er op school iemand zijn die u kunt  
vertrouwen. Iemand die goed naar u luistert en advies geeft. Voor leerlingen en ouders zijn dat 
in eerste instantie de groepsleerkracht en in tweede instantie de schoolleider. 
Als een probleem in dit contact niet goed wordt opgelost, kunt u een klacht indienden. Hiervoor is 
een uitgebreide klachtenprocedure. Deze kunt u terugvinden op de website van Stichting Trivium on-
derwijs: www.trivium-onderwijs.nl/links/.  
Informatie over de klachtenprocedure van stichting Onderwijsgeschillen leest u op: www.onderwijs-
geschillen.nl.  
 
Het is goed om te weten dat er ook op onze school contactpersonen zijn waar elke ouder, kind of 
leerkracht een beroep op kan doen als ze problemen hebben waar ze niet met iedereen openlijk  
over of willen of durven praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt.  
Wanneer u daar behoefte aan heeft kunt u contact opnemen met: 
Suzette Jansen (suzette@de-ark-elst.nl) of Inge van Rotterdam (inge@de-ark-elst.nl).  
 
Indien noodzakelijk of naar inschatting van de contactpersonen kunt u worden  
doorverwezen één van de twee externe vertrouwenspersonen voor Stichting Trivium. Deze kan be-
middelen bij het conflict. Voor de  scholen van Trivium zijn dat:  

• Mw. Ellen Burger, tel. 0481 372 620 (eaburger@kpnmail.nl) 

• Dhr. Jaap van der  Spek, tel. 026 4723 588 (jaapvdspek@planet.nl)  
 

10.  Vrijstelling van onderwijs  
 
Ieder kind tussen 5 en 18 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw 
kind niet naar school of minder uren naar school. Bijvoorbeeld omdat school erg vermoeiend is voor 
uw kind of omdat uw kind ziek is. Dit heet vrijstelling van leerplicht. Er zijn 3 soorten vrijstelling  
mogelijk. 
 

1. Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kinderen van 5 jaar.  
Als uw kind 5 jaar wordt, moet het naar school. Soms is een volledige schoolweek nog te veel voor een 
kind. Uw kind mag dan 5 uur in de week thuisblijven. Dit mag tot uw kind 6 is. Hiervoor heeft u geen 
toestemming nodig maar wij vragen u wel om dit met de leerkracht van uw kind te bespreken. U moet 
het wel melden bij de directeur. 
 

2. Vrijstelling inschrijving op een school. 
Als uw kind 5 jaar is, moet uw kind ingeschreven zijn op een school. Uw kind is dan leerplichtig. Soms 
kunt u vrijstelling aanvragen. Dit moet u vóór 1 juli doen, bij de leerplichtambtenaar. De leerplicht-
ambtenaar werkt voor de gemeente. Hij/zij controleert of kinderen naar school gaan. De vrijstelling 
geldt steeds voor 1 schooljaar. Voorbeelden wanneer u de vrijstelling kunt krijgen, is bij ziekte van uw 
kind of wanneer u op de kermis werkt. 
 

3. Met goede reden niet naar school. 
Er zijn momenten dat uw kind niet naar school hoeft te gaan. Dit heet ‘geoorloofd schoolverzuim’.  

http://www.trivium-onderwijs.nl/links/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:suzette@de-ark-elst.nl
mailto:inge@de-ark-elst.nl
mailto:eaburger@kpnmail.nl
mailto:jaapvdspek@planet.nl
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Onder deze categorie worden gerekend:  

• Huwelijk van ooms, tantes of ouders; 

• Overlijden van ouders, grootouders of andere familieleden;  

• Ambts- of huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 jaar etc.) van ouders of grootouders; 

• Medische redenen; 

• Vakantie buiten de gewone schoolvakantie is alleen in hoge uitzondering mogelijk wanneer ouders 
vanwege seizoensgebonden werkzaamheden in geen enkele vakantie met hun kinderen op 
vakantie kunnen gaan. 

Schoolverzuim dient u van tevoren te regelen met de schoolleiding. Het formulier om het verlof aan te 
vragen kunt u downloaden van de site of aanvragen bij de directie. 
U hoort dan van de directeur of het verlof is geoorloofd of niet. Duidelijk zal zijn dat motieven als 
´minder druk´ en ´goedkoper reizen´ niet onder gewichtige omstandigheden worden gerekend.  
Overtreding van de leerplichtwet door het nemen van onwettig verlof wordt door directie gemeld bij 
bureau Leerplicht midden-Gelre.  
 
Verlof i.v.m. een bezoek aan de tandarts of dokter kunt u doorgeven aan de leerkracht. U hoeft hier-
voor geen formulier in te vullen. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten 
schooltijd te maken. Kunt u in geen enkele schoolvakantie op vakantie door uw werk? Dan kunt u 
toestemming vragen voor vakantie buiten de schoolvakanties. Deze toestemming vraagt u aan de 
school. Wanneer u voor meer dan tien dagen verlof aanvraagt, dan moet de leerplichtambtenaar toe-
stemming geven. 
 

11. Stichting Trivium 
 
Onze school is aangesloten bij Stichting Trivium, een protestants-christelijke onderwijsorganisatie voor 
basisscholen in de Betuwe en Zuid-Veluwe. Bij Trivium zijn nu 14 basisscholen aangesloten in de ge-
meenten Neder-Betuwe, Overbetuwe, Renkum, Wageningen, West-Maas en Waal. Welke dat zijn, 
kunt u vinden op www.trivium-onderwijs.nl.  
 
Trivium ondersteunt deze scholen - dus ook onze school - bij het besturen en beheren van de school 
en waakt over de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij moet u denken aan onderhoud van het gebouw, 
bijscholing van de leerkrachten, een sterk management, invalpool bij ziekte, computernetwerk, mo-
derne onderwijsmiddelen zoals het digibord en een zelfevaluatie-systeem dat ons scherp houdt.  
 
Trivium zorgt voor goede randvoorwaarden, zodat wij ons volledig op het onderwijs aan de kinderen 
kunnen richten. En hoe we dat doen, dat is aan ons. Zo hebben we binnen Trivium 14 heel verschillende 
scholen. U zult als ouder in de praktijk weinig tot niets van Trivium merken. Maar samen staan we voor 
kwaliteit en dát merkt u.  
         

Bereikbaarheid 

Postadres: 
Postbus 16 
6670 AA Zetten 
tel.: 0488-420612 
info@trivium-onderwijs.nl 

Bezoekadres: 
Bestuurscentrum Trivium 
Beatrixstraat 13 
6671 AC Zetten 

 

http://www.trivium-onderwijs.nl/
mailto:info@trivium-onderwijs.nl
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12. Overige en huishoudelijke Informatie  
 

Absentie 
Als uw kind door ziekte of om een andere reden afwezig is, dient u dit tussen 8.00 uur en 8.15 uur 
telefonisch te melden. Tel. 0481-375494.  
 

Bibliotheekouders 
Een aantrekkelijk en gevarieerd boekenaanbod in elke klas is belangrijk om leesplezier te vergroten. Iedere 
groep kan één of meerdere bibliotheekouders vragen. Zij inventariseren de wensen van de kinderen en 
zorgen ervoor dat de bibliotheekkast in de groep netjes wordt bijgehouden. 
 

Discriminatie en pesten 
Op school volgen alle kinderen het programma van de Kanjertraining. Deze training is 
gericht op de sociale weerbaarheid, aandacht en respect voor elkaar en het omgaan met 
en reageren op pestgedrag. In de groep wordt circa 1x per 2 weken aandacht besteed aan 
de Kanjertraining. 
 
Daarnaast stellen de leerkrachten in het begin van het schooljaar samen met de kinderen 
de groepsafspraken op. Deze hangen op een zichtbare plaats in de groep. Zo weet ieder 
waar hij/zij aan te houden is. Het team reageert proactief op pestgedrag. Dat wil zeggen 
dat wanneer zij (beginnend) pestgedrag signaleren, zij onmiddellijk ingrijpen.  

Mocht u pestgedrag signaleren, licht dan de groepsleerkracht in.  
Gezamenlijk wordt het pesten volgens de richtlijnen in ons protocol gedrag  aangepakt. Deze 
is te vinden op onze site: www.de-ark-elst.nl.  

 

Fietsen naar school 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich in het verkeer leren bewegen. Daarom mag ieder 
kind op de fiets naar school komen. De fietsen worden geparkeerd buiten het schoolplein in 
de fietsenstalling.   
Omdat er regelmatig fietssleutels kwijtraken, willen we u vragen deze te labelen met de naam 
van uw kind. School is niet verantwoordelijk te stellen voor beschadigingen of diefstal.  

 

Groepsouders 
Iedere groep heeft één of twee groepsouder(s). Is er iets te regelen in de groep, dan kan de 
groepsleerkracht terugvallen op een groepsouder. Groepsouders worden voor 2 jaar 
gevraagd. Hun taken liggen op het gebied van het regelen van lees-, handvaardigheid- en 
excursie-begeleiding en helpen met het organiseren van feesten. 

 

Gymkleding 

De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal in shirt en sportbroek. De kleding wordt voor 
elke vakantie meegegeven om te wassen. De groepen 3 t/m 8 hebben gym in de gymzaal aan 
de Kruisakkers. Wilt u de gymkleding en de gymschoenen voorzien van een naam? Kinderen 
vanaf groep 5 douchen na de gymles. De gymspullen gaan na elke les mee naar huis. 

 
Jeugdarts & schoolmaatschappelijk werk  
Ouders worden niet meer automatisch opgeroepen om met hun kind bij de jeugdarts te 
komen.  
In plaats daarvan houdt de jeugdarts regelmatig spreekuur op school of in een andere locatie 

http://www.de-ark-elst.nl/


 

 
- 31 - 

 

Schoolgids CBS De Ark –2022/2023 

in de buurt. Ouders en leerkrachten kunnen hier terecht met vragen over de gezondheid van 
een kind. Ook problemen op het gebied van de motoriek, spraakontwikkeling en gedrag kunt 
u met de jeugdarts bespreken. Mocht u een consult wensen, dan kunt u contact opnemen 
met onze IB-er, Esther van den Brink (esther@de-ark-elst.nl). De jeugdarts heeft ook een 
telefonisch spreekuur, bedoeld voor kort overleg.  
 
Alle kinderen van groep 2 en groep 7 worden onderzocht door de schoolverpleegkundige. Zij 
onderzoekt het gehoor en het gezichtsvermogen en meet en weegt de kinderen. Indien er 
aanleiding voor is, wordt de leerling doorverwezen naar de schoolarts. 
 
Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van ‘schoolmaatschappelijk 
werk’. Deze dienst biedt ons, als school, en u, als ouder, extra expertise bij allerhande 
problematiek, zorg en vragen. U kunt zich zowel via school als rechtstreeks aanmelden voor 
een gesprek. 

 

Logopedie op school 
Op de basisscholen in de gemeente Overbetuwe wordt bij alle 5-jarige leerlingen een  
logopedische screening afgenomen. Het doel van deze screening is om spraak- en taalpro-
blemen op tijd te signaleren om zo de onderwijskansen van een kind te vergroten. 
 
De screening duurt ongeveer 15 minuten: in opdrachtvorm en middels een gesprekje en ob-
servatie wordt een beeld gevormd van de spraak-en taalvaardigheden. Na de screening krijgt 
het kind een brief mee naar huis met de resultaten en eventueel schriftelijke informatie. In-
dien nodig wordt er met ouders een adviesgesprek gevoerd. Dat kan betrekking hebben op 
adviezen voor thuis en/of evt. logopedische therapie noodzakelijk is.  De schoollogopedist 
geeft zelf geen therapie op school, daarvoor kan men terecht bij een  
logopediepraktijk. De schoollogopedist kan helpen bij het verkrijgen van een verwijzing.  
Leerlingen die jonger of ouder zijn dan 5 jaar kunnen (in overleg met ouders) door de leer-
kracht aangemeld worden voor een screening. 
 
De screening wordt uitgevoerd door de logopedisten van Logopedie Overbetuwe en wordt  
gefinancierd door de gemeente Overbetuwe.  
Logopedie Overbetuwe     
Postbus 169 
6660 AD Elst 
tel: 06-12540911  
www.logopedieoverbetuwe.nl  
info@logopedieoverbetuwe.nl 
 

Luizencontrole 
De eerste dag na de vakanties worden de leerlingen gecontroleerd op luizen. Dit is van be-
lang, om tijdig te kunnen behandelen en een luizenplaag te voorkomen. 
 

Schoolongevallenverzekering 
Op onze school zijn alle leerlingen verzekerd voor ongevallen van huis naar school en 
omgekeerd in een schoolongevallenverzekering.  
 

 

http://www.logopedieoverbetuwe.nl/
mailto:info@logopedieoverbetuwe.nl
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Schooltijden en organisatie 
• Wij volgen we het 5 gelijke dagen model. Dit betekent dat alle groepen dagelijks van 

08.30 uur tot 14.00 uur op school zijn.    

• Voor de groepen 1 t/m 8 is er op maandag en vrij-
dag een inloop voor ouders van 08.15 uur tot 08.25 
uur. Ouders hebben de mogelijkheid om hun kind 
in de klas te brengen. Op de andere dagen (dins-
dag, woensdag en donderdag) worden de kinderen 
op het schoolplein opgehaald door hun eigen leer-
kracht. Zij wachten op het plein en gaan 
gezamenlijk naar binnen. Er zijn deze dagen geen 
ouders op het schoolplein. 

• Alle kinderen pauzeren tweemaal op een dag. In de 
ochtend eten en drinken de kinderen kort en spe-
len zij buiten. Tussen de  
middag lunchen de kinderen op school in hun ei-
gen lokaal en 
spelen zij buiten. 

• Bij de pauzemomenten is altijd een medewerker 
van school  
aanwezig.  

• Kinderen nemen hun eigen lunch en ‘tien-uurtje’ mee.  

• Er zijn koelkasten op school waar bekers en lunch in bewaard  
blijven.  

• We streven naar een zo gezond mogelijke leefstijl. Dit betekent dat we u vragen om 
uw kind fruit/gezonde drank/brood mee te geven en geen snoep, frisdranken en der-
gelijke. 

• Kinderen bepalen zelf of ze voldoende hebben gegeten.  
Signaleren we een eetprobleem dan communiceren we dit met ouders. 

• Het uitgangspunt is dat alle kinderen in de pauzes naar buiten gaan om een frisse neus 
te halen en te spelen.  

 

Trakteren 
Ook op school is het feest, wanneer er iemand jarig is. En bij een verjaardag hoort trakteren, 
maar “Snoep verstandig eet een ....”. Gebruik uw eigen creativiteit en maak een traktatie met 
verantwoorde  voedingsmiddelen. Bestaat de traktatie toch  hoofdzakelijk uit ongezonde 
ingrediënten dan zal de traktatie aan het einde van de dag worden uitgedeeld zodat kinderen 
het mee naar huis kunnen nemen.  
De jarige mag een cadeautje uitzoeken uit “het winkeltje” in de teamkamer. 
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Urenberekening schooljaar 2022-2023 
 

 Alle groepen 

5 gelijke dagen 

aantal uren per week 25,00 

aantal uren per jaar ( 52 x 25)  1300,00 

bijtellen 29 februari (schrikkeljaar) 0,00 

bijtellen 30 september 2021 (indien op werkdag) 5,00 

totaal aantal uren / dagen op jaarbasis 1305,00 

af : verplicht aantal uren per jaar 940,00 

te besteden voor vakantie en vrije dagen 365,00 

Paardenmarkt 5 september 2022 5,00 

Herfstvakantie 24 t/m 28oktober 2022 25,00 

middag voor kerstvakantie 23-dec 1,50 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 50,00 

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023 25,00 

Goede Vrijdag 7 april 2023 5,00 

Pasen 10 april 2023 5,00 

Koningsdag 27 april 2023 0,00 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 50,00 

Hemelvaart 18 & 19 mei 2022 10,00 

Pinksteren 29 mei 2022 5,00 

Vrijdagmiddag voor zomerva-

kantie 14 juli 2022 1,50 

Zomervakantie BO 17 juli t/m 25 augustus 150,00 

Studiedagen/middagen 

4x studiedag 5 uur (5 oktober, 17februari, 11 april, 

26 juni) 

4 x studiemiddag 1.5 uur (21 oktober, 21 novem-

ber, 15 maart, 17 mei)  

26,00 

Eindtotaal  359,00 

Marge  6,00 

 

 
 
 
 


